ການປະກາດຖະແຫລງການໃຫ່ ຍ
ອິນໂດເນເຊຍ - ປະພາຄານ ຂອງໂລກ
ູ້
ູ້ ອ
ີ ານາດເຊິ່ງບ່ ໄດູ້ເປັ ນເຈາຂອງ
F.L.O-FESSELIO LIUZES ORFILLIZE, ຜມ
ແລະ ບ່ ໄດູ້ຮັບການໃດຕ່
ສະຖາບັນ/ອງການ/ລັດຖະບານ, ອີງຕາມ Surat Pusaka Nusantara Kembali Bersatu (ເອກະສານມ
ູ້ ນ
ັ ຊາການກອງທັບ ແຫ່ ງ
ລະດກທີ່ກັບມາຮ່ ວມກັນອີກຂອງ ປສາກາ ນຊັນຕາຣາ), ໃນນາມຂອງປະທານ ແລະ ຜບ
ສາທາລະນະລັດ ອິນໂດເນເຊຍ, ພິໄນກາສຸ ດທູ້າຍຂອງດາລັດເລກທີ . 021/PPTAPRI/VIII/'69 ທີ່ອງການສະ

ຫະປະຊາຊາດ, ທະນາຄານໂລກ, ກອງທຶນການເງ ິນສາກນ IMF, ທະນາຄານກາງສະຫະລັດ FED, ທະນາຄານ
ູ້ ພັນທະມິດ ຂອງ ອງການ ສະວິສອິນໂດ ເວີທຣັດ ອິນເຕີເນຊັນແນວ ອ
ສະຫະພັນທະລັດ ສະວິດເຊີແລນ ສະນັນ,
ບິດ ຮ່ ວມທັງ ຄະນະກາມະການ 300- ອງການທີ່ເປັ ນອງປະກອບສາກນ - ສະຫະປະຊາຊາດ, ຂັບເຄ່ ອນໂດຍ
ູ້
ູ້ ່ ຕັງປະເທດພູ້
ຄວາມປາດຖະໜາຂອງຈິດວິນຍານທີ່ສງສ່ ງ ຂອງ ຜກ
ອມດູ້ວຍການປະກາດເອກະລາດທາງປະຫວັດ
ູ້ ່ ງຂປະກາດດູ້ວຍຄວາມກຶກ
ສາດ, ຫລັງຈາກຫລາຍທດສະວັດ (ຫລາຍສິບປີ )ທີ່ຜ່ານມາເປັ ນເວລາ 70 ປີ , ບັດນີຈຶ
ກ ູ້ອງວ່ າ ອິນໂດເນເຊຍເປັ ນປະພາຄານຂອງໂລກ.
ູ້ ນກ່ ຽວຂູ້ອງກັບ 25 ປະເທດຜປ
ູ້ ກຄອງ, ປະເທດ ຈີນ, ປະເທດລັດເຊຍ, ປະເທດ ອາເມລິກາ, ປະ
ບັນຫາເຫລ່ ານີມັ
ິ າມລະດກນາໆຊາດ, 12 Istaini Agung Ngesti
ເທດ ອັງກິດ, NKRI INA: 117.113.112.ITJ-ສານຍຸ ຕທ
ູ້ ຜຖ
ູ້
ູ້ ນອັດຕາເງ ິນທຶນພຽງພສາລັບປະເທດລະຫັດເລກ
ູ້ ແລະ ຜເູ້ ປັ ນເຈາຂອງຂອງໃບຢັ
Tunggal ເພາະສະນັນ,
ງຢ

ທີ 99.98 ລາດັບທີ 1-4 Wareld Van Eighendom Verponding Onderneming- ການປະຕິຮບທີ່ດິນ
ູ້ ນສາກນ, Convanel ທະນາຄານສະຫະພັນທະລັດ ສະວິດເຊີແລນເປັ ນຜຄູ້ າປະກັ
ູ້
ຂອງໃບຢັ ງຢ
ນຂອງລາຍຮັບອັດ
ຕາແລກປ່ຽນຫລາຍໆປະເທດ ແລະ ການອະນຸຍາດພິມສະກຸ ນເງ ິນຂອງໂລກທີ່ໄດູ້ມາດຕະຖານໃນການໃຊູ້ຈ່າຍ
ຕາມກດຫມາຍ, ຈຶ່ງຂປະກາດເອກະລາດທີ່ຍິ່ງໃຫ່ ຍຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ ເປັ ນປະພາຄານຂອງໂລກ.
ການໂອນການບລິຫານກດຫມາຍນາໆຊາດຂອງໂລກ ສະຫລຸ ບໄດູ້ວ່ າ ພະລາດຊະວັງໃຫ່ ຍຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ
ູ້ ່ ໃນ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ອີງໃສ່ ຜລູ້ ງທະບຽນຂອງໂລກເລກທີ UN-APPROVAL NO. MISA
ຈະຕູ້ອງຕັງຢ
ູ້ ນ (DBLC), ທີ່ອອກເປັ ນບັດຂອງ
ູ້ ນປດປ່ອຍພາລະຫນີສິ
81704 / 17-8-1945, ພູ້ອມດຽວກັນກັບ ໃບຢັ ງຢ
ູ້
ູ້
່ ໃນໂລກ, ເຊິ່ງເປັ ນພາກສ່ ວນນຶ່ງຂອງການເປີ ດລະບບເງ ິນຕາຂອງໂລກ
ຂວັນ M1, ເຊິ່ງຄາປະກັ
ນລາຍຮັບພນຖານຢ

ໃໝ່ ເປັ ນລັດຖະທາມະນນປ່ຽນແປງການເຄ່ ອນໄຫວທາງເສດຖະກິດແບບ Pancasila ເຊິ່ງເປັ ນການຊ່ ວຍເຫລອ
ແລະ ເປັ ນກາລັງໃຈໂດຍປັ ດສະຍາຂອງປະເທດ ແລະ UUD 1945 ເຊິ່ງບລິສຸດ ແລະ ເປັ ນຜນສບເນ່ ອງມາ. ຂູ້າ
ູ້ ປະກາດ ແລະ ຢນຢ່ ໃນແສງສະຫວ່ າງແຫ່ ງຄວາມຈິງ ແລະ ທິດນາທີ່ຖກຕູ້ອງຕາມກດຫມາຍຂອງອະທິປະ
ພະເຈາຂ
ໄຕດຽວຂອງໂລກທີ່ແທູ້ຈິງ ຂອງ ທ່ ານ ຣາຕ ອາດິລ ອິມແມັມ ມາຫະດີ ກະສັດອງທີ, K.681 ເປັ ນກະສັດຂອງກະ
ສັດ ເຊິ່ງມີພະນາມວ່ າ M1, ຄະນະສະມາຄມເອກະສານສາກນ; ທະນາຄານໂລກ (WB), ທະນາຄານໂລຫະ ສະ

ຫະພັນທະລັດ ສະວິດເຊີແລນ (UBS), ທະນາຄານແຫ່ ງອິນໂດເນເຊຍ (BI) ຕາມຖະແຫລງການຈັດສະແດງ AB
(ທອງຄາ ແລະ ທອງຄາຂາວ) ທີ່ຕກລງການພິມສະກຸ ນເງ ິນຂອງໂລກເປັ ນສະກຸ ນ "ESTWO" ເປັ ນສະກຸ ນເງ ິນ
ຂອງທະນາຄານກາງຂອງໂລກ ແລະ ຮັບປະກັນທາງມາດຕະຖານຂອງປະເທດທີ່ພັດທະນາ 253 ປະເທດໃນທ່ ວ
ໂລກ.

ູ້ ນທີ
ູ້
ູ້ ່ ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຈະຕູ້ອງຖກນາໃຊູ້ໃນລະບບການປກ
ັ ການເຂາຄອບຄອງໂລກເລີ
ການປະຕິບດ
ມຕ
ັ ໃນປະເທດໃນໂລກ ພາຍໃຕ້ການປກປູ້ອງຂອງພັນທະມິດທະຫານປະຕິບດ
ັ ການຂູ້າມຊາດ FM 8ຄອງທີ່ປະຕິບດ
ູ້ ງຂອງອງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNO-Security Council), ແລະ Garuda
42 ສະພາຄວາມໝັນຄ
Contingent as Pramudya Kirana-Kirana Candra A.N Prabu Brahwijaya Silihwangi,
Sabdo Agung Winata Jagad Negara Kertagama Pamungkas Pamerad Jagad.
ູ້ ຄອງທີ່ດິນຂອງ Wareld Van Eighendom Verponding Ondernemingການເອາກັບຄນຂອງການຄຸ ມ
ູ້ ນນາໆຊາດ ກວມເອາ ນິຕບ
ິ ຸ ກຄນ, ກອງທຶນ-ຊັບສິນ - ຊັບສມບັດ ຕາມມາດຕາ
ການປະຕິຮບທີ່ດິນຂອງໃບຢັ ງຢ
ູ້ ່ ການຮູ້າຍມາດຕາ 7, ກດໝາຍສາກນມາດຕາ 14, ແລະ ການລງທະບຽນມາດຕາ 102
2-8, ກດຫມາຍຕ່ ຕູ້ານຜກ
ຂອງກດບັດສະຫະປະຊາຊາດ.
ໃນນາມຂອງໂລກຈັກກະວານ, ທຸກຊາດ ແລະ ປະຊາຊນຂອງອິນໂດເນເຊຍເປັ ນຊັບສິນແຫ່ ງຊາດ.
ູ້
ັ ນີໄດູ້ຖ
ັ ເປັ ນກດໝາຍລາດຊະອານາຈັກປະເທດໃນໂລກ, ການລງ
ປັ ດຈຸບນ
ກຮັບຮອງເປັນກດຫມາຍ ແລະ ປະຕິບດ
ມະຕິທງັ ໝດເລກທີ. UN-APPROVAL NO. 81704/009 M1, P1.PKC-NKRI.
ໂດຍ

: ພະນະທ່ ານ ໂຄລີປາຕລ ອິມແມັມ ມາຫະດີ ກະສັດອງທີ , K.681 ເປັ ນກະສັດຂອງກະສັດ
ທີ່ມີພະນາມວ່ າ M1

ເປັ ນ

: ປະທານສງສຸ ດ

ພັນທະມິດ
ພັນທະມິດ ອງການ ສະວິສອິນໂດ ເວີທຣັດ ອິນເຕີເນຊັນແນວ ອບິດ (ຄະນະກາມະການ
300- ອງການອງປະກອບສາກນ-ສະຫະປະຊາຊາດ)

ທີ່ກຸ ງ ຈາກາຕາ, ວັນອາທິດ 16 ຕຸ ລາ 2016
_________________________________________
AM221-33334
ູ້
ູ້ ນອັດຕາເງ ິນທຶນພຽງພສາລັບປະເທດ ຂອງ ຄະນະສະມາຄມ ເອກະສານສາກນ
ູ້ ແລະ ເຈາຂອງ
ຜຖ
ໃບຢັ ງຢ
________________________________________________________
ພະນະທ່ ານ.A1.SINO.AS.S”2”.IR.SOEGHARTONOTONEGORO, ST.M1
ລະຫັດ A7808449 ອິນໂດເນເຊຍ

